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händelser i omvärlden fortsätter att på verka oss. Vi 
ser tydliga effekter i vår vardag av en pandemi som 
hänger kvar trots att vi i Sverige har lämnat den bak-
om oss. Höga energipriser och en inflation som vi 
inte sett på årtionden har bitit sig fast. Nybyggnation 
av bostäder bromsar in på grund av stigande bygg-
kostnader och sjunkande bostadspriser.

trots oron och ständigt negativa nyheter kring eko-
nomin och utvecklingen i världen ser vi att pågående 
bygg- och infrastrukturprojekt rullar på, att det inves-
teras i utbyggnader av svensk industri. Många stora 
projekt ligger för utrullning i framtiden. Det kommer 
att finnas behov av många maskintimmar även un-
der nästa år. Vår verksamhet fortsätter att utvecklas 
positivt. Vi har givetvis påverkats i form av leverans-
störningar, men ändå haft förmånen att få leverera ut 
många nya maskiner på marknaden runt om i landet 
– direkt till er eller via våra duktiga återförsäljare.

mitt i all turbulens har Bauma – världens största  
maskinmässa – genomförts. Ett nöjesfält för maskin-
intresserade med över 3 000 utställare på över 
600 000 kvadratmeter, samt en halv miljon besökare.

många nyheter visades upp, en tydlig trend är fossilfri 
drift med el eller vätgas som drivmedel för maskiner 
i framtiden. Det var spännande att se Hyundais vät-
gasdrivna hjulgrävare som bara släpper ut rent vat-
ten som restprodukt från sin bränslecell. Många ut-
ställare visade också upp ny teknik för hur vi kan 
förbättra produktivitet och säkerhet på våra arbets-
platser med hjälp av uppkoppling av maskiner. Ut-
vecklingen kommer att ge oss många möjligheter 
framöver. Redan idag använder vi tekniken för att 
supportera er genom att följa upp och kommunicera 
servicebehov och felkoder på maskiner, för att före-
bygga och undvika dyra reparationer.

givetvis kommer våra leverantörer med fina nyheter. 
Hyundai kompletterar sitt hjulgrävarprogram med 
nya HW150ALCR, där vi redan har fått hem den för-

sta maskinen till Sverige. Takeuchi kompletterar sitt 
modellprogram med två nya ”kortrumpor”: TB335R 
och TB350R, en 3,5-tons- respektive 5-tonsmaskin. 
Man visade också upp den nya hjulgrävaren TB395W, 
som kommer med fyrhjulsstyrning under andra 
halvåret 2023.

det finns, som ni märker, mycket positivt – trots tur-
bulensen i omvärlden. Som alltid kommer vi tillsam-
mans att anpassa oss och hitta nya affärsmöjligheter. 
Vi kan vara säkra på att saker och ting kommer att 
förändras, men oavsett vad som händer kommer vi 
att fortsätta utvecklas och anpassa oss för att vara en 
stark maskinpartner till er.

vi närmar oss nu jultider och därför vill jag passa  
på att tacka er för ett riktigt bra 2022. Avslutningsvis 
önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lennart Edling, vd EMS

EMS på sociala medier
Du kan följa oss i sociala medier för att få snabba uppdateringar 
om stort och smått. Längst ner på vår webbplats hittar du länkar 
till Facebook, YouTube, Instagram och LinkedIn. Välkommen!

LEDARE

EMS, Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna. Tel: 08-594 768 30 
EMS, Vagnmakaregatan 3, 415 72 Göteborg. Tel: 031-340 99 60 
NTC, Lagbasvägen 3, 857 53 Sundsvall. Tel: 060-52 52 64
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MÄSSOR

lite lerigt och väldigt trevligt. Så kan man sammanfatta 
årets upplaga av Mittia Gård & Skog. Den återkommande 
mässan för jordbruk, skogsbruk, djurhållning och relate-
rad entreprenad lockade i år mängder av besökare till  
Älv vallens idrottsplats i Ljusdal, 19–20 augusti.

Utöver en massa härliga människor fyllde vi bland  
annat vår monter med hjullastarsyskonen Ljungby 11  
och 15, kompakta grävare och hjulgrävaren TB295W från 
Takeuchi samt band grävaren HX145ALCR och den pris-
belönta hjul grävaren HW170ACR från Hyundai.

Stort tack för härliga dagar och trevliga möten i vackra 
Hälsingland!

motorbanan ring knutstorp utanför Kågeröd 
i Skåne – ett riktigt mecka för racing- och  
motorentusiaster. Så varför dök det plötsligt 
upp ett gäng med gräv- och lastmaskiner intill 
motorbanan, en helt vanlig torsdag i september? 
Mässan Entreprenad Live 2022, såklart!

15–17 september kunde man kombinera det 
bästa av två världar: Provköra toppmoderna 
hjullastare och grävmaskiner till ljudet av galet 
häftig racing.

EMS var självklart på plats. I montern visade 
vi upp Hyundais nya hjulgrävare HW170ACR – 
och kön av alla besökare som ville provköra  
Takeuchi-grävarna TB260 och TB370 på demo- 
området, eller känna kraften i hjullastaren 
HL940A från Hyundai, ringlade sig lång.

I vår monter samsades våra skånska och  
halländska kompisar, återförsäljarna Maskin-
Gruppen och Mega Maskin. Båda lämnade  
mässan nöjda och belåtna, med många positiva 
omdömen om både Takeuchi och Hyundai.

Passa förresten på att boka in Entreprenad Live 
2023 redan nu. Nästa år blir det maskinparty i 
Göteborg/Landvetter, 5–7 september. Gör fritt i 
kalendern, så ses vi!

Skinande rent och nyputsat! Mats-Erik Hådén och Zandra Andersson 
gnuggade på under förberedelserna inför mässan.

ENTREPRENAD LIVE

Härliga motorvrål i racingmiljö

ÅRETS STORA MASKINFESTER

GÅRD & SKOG

Fullt drag på  
Gård & Skog

Besökarna fick möjlighet att provköra både Hyundai- och Takeuchi-maskinerna.

KIKA IN  
PÅ EMS.SE ELLER  
SCANNA QR- 

KODERNA FÖR FLER  
BILDER OCH FILMER  
FRÅN MÄSSORNA

Se bilder och 
filmer på nätet!
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MÄSSOR

årets upplaga av Svenska Maskinmässan blev en riktig maskin-
fest. Över 11 000 besökare hittade ut till Solvalla under de tre  
dagarna i juni som mäs san pågick – och det var verkligen fullt  
ös i vår monter bland maskiner från Takeuchi och Hyundai.

Men det var inte bara maskiner som lockade. Vi bjöd även  
på ett uppskattat artistfyrverkeri i form av akrobaterna Ivan  
& Lacki och illusionisten Peter ”Vargen” Varg.

Vi kammade också hem en fin utmärkelse. Vår hjulgrävare 
HW170ACR från Hyundai, en så kallad kortrumpa, utnämndes  
till ”Best in Show” av bransch  tidningen Maskinentreprenören.

Stort tack till mässarrangörerna och alla härliga besökare, 
hoppas vi ses igen nästa gång!

under svenska maskinmässan auktionerade vi ut en 
skinande blank – och givetvis mustaschprydd – plane-
ringsskopa på 400 liter ur vårt nya redskaps program. 
Det blev slutligen Hyreslandslaget som tog hem skopan 
med sitt fantastiska bud på 50 000 kronor, där hela belop-
pet naturligtvis går oavkortat till Mustasch kampen och 
Prostatacancer förbundet.

Stort tack för ert stöd! Vi fortsätter att engagera oss  
i Mustaschkampen med full kraft.

Klirr i mustaschkassan! Med budet på 50 000 kronor vann Hyreslandslaget 
budgivningen.

Akrobaterna Ivan & Lacki underhöll i EMS monter.

Hjulgrävaren HW170ACR – en av Hyundais nya kortrumpor – utnämndes till "Best in Show" av tidningen Maskinentreprenören.

SVENSKA MASKINMÄSSAN

Kortrumpan ”Best in Show”  
på Svenska maskinmässan 

SVENSKA MASKINMÄSSAN

50 000 kronor 
till Mustaschkampen
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Missa inte rapporten från Bauma på sidan 13!

Se bilder och 
filmer på nätet!
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Lösningen för trånga utrymmen

hJärtat i bådeHW150 och HW170 är Cummins 
nya 4,5-liters dieselmotor, som ger lägre för-
brukning med högre effekt och klarar steg V-
utsläppskraven utan avgasåterledning.

Maskinernas konstruktion har optimerats 
med förstärkta tappar, bussningar och 
polymermellanlägg för ökad livslängd och 
minskat underhållsbehov. Bland förbätt-
ringarna märks också uppdateringar av 
hytt, förarmiljö, bakåtsikt, underhålls-
åtkomst och insteg.

Precis som syskonmaskinerna i A-serien 
är de båda kortrumporna utrustade med 
bomfjädring, automatisk grävbroms, spak-
styrning, elektrisk bränslepåfyllningspump 
med automatisk stoppfunktion, 360-graders 
kamerasystem och dragförberedelse – allt 
som standard direkt från fabrik.

HW150 kan dessutom levereras med 
monobom eller två-delad bom.

Håll koll på din Hyundai
�  Full kontroll över maskinposition, 
drifttimmar och bränsleförbruk-
ning med Hi-MATE

�  Fjärrdiagnostik och råd vid 
felsökning med ECD (Engine 
Connected Diagnostics)

”Återigen visar Hyundai 
att de är en riktig stjärna 
på hjulgrävarhimlen. 
De nya kortrumporna 
kompletterar storsäljarna 
HW140 och HW160, 
och svarar väl upp mot 
marknadens efterfrågan.”
– MARTIN OLSEN, SÄLJARE EMS

HW170ACR 
Specifikationer
Motor (effekt):
Cummings B4.5 
(129 kW)
Arbetsvikt: 18 880 kg
Maximalt grävdjup: 5 410 mm
Maximal grävräckvidd: 8 950 mm
Bakre svängradie:  2 150 mm
Brytkraft (skopcylinder): 114,8 kN
Grävkraft (skaftcylinder): 76,7 kN

Lösningen för trånga utrymmen

Precis som syskonmaskinerna i A-serien 
är de båda kortrumporna utrustade med 
bomfjädring, automatisk grävbroms, spak-
styrning, elektrisk bränslepåfyllningspump 
med automatisk stoppfunktion, 360-graders 
kamerasystem och dragförberedelse – allt 

”Återigen visar Hyundai 
att de är en riktig stjärna 
på hjulgrävarhimlen. 
De nya kortrumporna 
kompletterar storsäljarna 
HW140 och HW160, 
och svarar väl upp mot 
marknadens efterfrågan.”
– MARTIN OLSEN, SÄLJARE EMS

Låt oss få presentera de nya ”kortrumporna”. Här är Hyundais 
nya hjulgrävare med kortare bakre svängradie, som låter dig 
arbeta säkert och effektivt även i snäva utrymmen.

HW150ACR 
Specifikationer
Motor (effekt):
Cummings B4.5 (129 kW)
Arbetsvikt: 16 870 kg (monobom) / 
17 170 kg (två-delad bom)
Maximalt grävdjup: 5 130 mm
Maximal grävräckvidd: 8 370 mm
Bakre svängradie: 1 800 mm
Brytkraft (skopcylinder): 102,9 kN
Grävkraft (skaftcylinder): 66,4 kN

SCANNA 
QR-KODERNA FÖR 
MER INFORMATION,
BILDER OCH
FILMER PÅ 
EMS.SE

Se bilder  och 
filmer  på nätet!

Se bilder  och 
filmer  på nätet!
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Glada miner
och tunga maskiner

TAKEUCHI

– vi hyr ut stora maskiner. Grävmaskiner, dumprar, 
hjullastare, vältar. Allt som är stort.

Martin Wetterlund, företagets grundare, lever  
och andas DKLBC Hyresmaskiner tillsammans med 
kompanjonerna Klas Gröning och Tomas Wetterlund. 
Martin kommer själv från en företagarfamilj och  
har doppat tårna i det mesta gällande transport och 
entreprenad.

Maskinuthyrningsverksamheten drog han igång 
för sex år sedan.

– Då hade vi 20 maskiner. Vårt mål är att ha 200 år 
2024. Vi har redan beställt nya maskiner för nästa år, 
så vi ligger bra till för att nå målet.

TAKEUCHI-KUNGAR
DKLBC Hyresmaskiner håller till i Rydbo, i Österåkers 
kommun, nordöst om Täby. Bolaget har totalt 26 del-
ägare – som äger de olika hyresmaskinerna – och åtta 
anställda medarbetare: chaufförer, mekaniker och 
ordermottagare.

Uthyrningsbeståndet består av drygt 150 maskiner 
i varierande storlek, varav knappt 60 är Takeuchi- 
grävare från EMS.

– Det bästa med Takeuchi är att maskinerna nästan 
aldrig går sönder. Som verksam på hyresmarknaden 
är hållbarhet en avgörande faktor, säger Martin  
Wetterlund och tillägger:

– Efterfrågan på en viss maskintyp går väldigt 
mycket i vågor. Därför har vi har valt att ha i princip 
hela spannet av Takeuchi-grävare, från 1 ton upp till 15.

TRYGGHET & ENKELHET
Att alla Takeuchi-grävare har levererats av just EMS 
är ingen tillfällighet. Ett smidigare leverantörssam-
arbete är nämligen svårt att tänka sig, menar Martin 
Wetterlund:

– Efter alla år vet EMS precis hur vi vill ha våra  
maskiner. Vi hör av oss med en beställning och får 
ett schysst pris tillbaka. Därefter är affären klar, 
utan en massa prutande och krångel. För mig är EMS 
synonymt med enkelhet.

Vad har ni för typ av kunder?
– Allt ifrån företag med en anställd upp till stora 
byggjättar som Skanska. Och självklart också andra 
maskinuthyrningsbolag. Vi jobbar tätt tillsammans 
inom branschen för att lösa varandras utmaningar.

Så ni samarbetar snarare än konkurrerar?
 – Ja, vi hjälps åt. Hela hyresmarknaden för tunga  
maskiner kännetecknas av samarbete. Det är aldrig 
några sura miner.

DKLBC Hyresmaskiner har vuxit rejält under de 
senaste åren.
Så vad är hemligheten bakom framgångarna?
Tja, kanske bygger allt på samarbete – och 
pålitliga grävare från Takeuchi.

Får det vara en Takeuchi? DKLBC har i princip hela modell-
programmet för uthyrning.

Martin Wetterlund (i mitten) driver DKLBC Hyresmaskiner tillsammans 
med Tomas Wetterlund (till vänster) och Klas Gröning (till höger). 

😀
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TAKEUCHI

Öka din produktivitet 
med centralsmörjsystem

® SKF och Lincoln är registrerade varumärken inom SKF-koncernen. Bild används under licens av Shutterstock. © SKF 2022

Automatiska smörjsystem från SKF och SKF Lincoln ser till att 
smörjmedlet kommer i rätt mängd, i rätt tid och till rätt ställe.  
Det ger ökad tillgänglighet på maskinen och större produktivitet 
samt minskade underhållskostnader. Mindre slitage och mindre 
smörjmedelsförbrukning ger även en lägre miljöpåverkan.

Besök www.skf.se/smorjsystem eller ring 013-15 80 30

Scanna QR-koden för att 
följa med oss på  
jobb hos DKLBC  
Hyresmaskiner!

Se filmen 
på nätet!



MARK OCH ANLÄGGNING
Helhetslösningar inom

VI UTFÖR
•  Tomtplanering

•  Vatten och avlopp

•  Husgrunder

•  Vägbyggen och vägunderhåll

•  Transporter

•  Hantering av jord, sand och asfalt

•  Vårstädning

Tel. 0176-22 22 00, 0708-17 10 95, Gösvägen 26, 761 41  Norrtälje
info@radmansoschakt.se, www.radmansoschakt.se

Youtube

Tel 070-491 08 93
www.waldung.se • info@waldung.se
Kontakta din maskinhandlare!

...För grävare...av grävare
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lynga schakt är ett litet men välrenommerat entre-
prenadföretag, hemmahörande i Gullbrandstorp utan-
för Halmstad.

Företagets ägare och hjulgrävarförare, Stefan 
Bengtsson, tillbringar sedan februari 2022 arbetsdagarna 
i en HW160A från Hyundai – levererad av EMS.

När vi talas vid har maskinen gått drygt 600 arbets-
timmar.

– 600 krångelfria timmar! De enda justeringarna 
vi har gjort är lite småfix med tillbehören, och där 
har EMS hjälpt till att hitta rätt inställningar. Så allt 
har funkat kanon, säger Stefan Bengtsson.

”GENERÖSA GARANTITIDER”
Lynga Schakt utför merparten av sina uppdrag i  
Halland och norra Skåne. I skrivande stund arbetar 
den nya Hyundai-maskinen med att bygga ut  
Halmstad kommuns VA-nät.

Att den nya maskinen skulle bli just en Hyundai 
var dock inte självklart.

– Jag hade fått offert från ett annat märke och var 
beredd att slå till. Men så ringde Daniel Hagström på 
EMS i Göteborg och bjöd in mig till ett Hyundai-test. 

Och därefter var det inget snack, säger Stefan Bengtsson 
och tillägger:

– Daniel är en säljare jag litar på. Vi har haft jätte-
bra kontakt under lång tid. 

Det fanns bara en detalj som oroade Stefan: att motorn 
har fyra och inte sex cylindrar.

– Men det är inget jag lider av! Komforten i maskinen 
är riktigt bra. Kvalitetskänslan är hög och Hyundai 
har generösa garantitider, vilket såklart är en extra 
trygghet.

Vad får Hyundai HW160A att sticka ut jämfört 
med andra hjulgrävare?
– Den är finare i hydrauliken och mycket snabbare. 
Det gör att man kan dra ner lite på gasreglaget och 
spara soppa.

Krångelfri uppgradering för Lynga Schakt
När Lynga Schakt skulle skaffa ny hjulgrävare föll valet  
på en Hyundai HW160A från EMS, vilket Stefan Bengtsson 
inte har ångrat för en sekund:
– Det är riktigt go’ känsla i den. Hydrauliken har gått 
fantastiskt fint ända från start.

Stefan Bengtsson uppskattar Hyundais generösa garantitider.

Den goda kontakten med EMS säljare Daniel Hagström bäddade för en smidig och trygg affär för Stefan Bengtsson och Lynga Schakt.

Lynga Schakt  
grundades av Stefan 
Bengtssons pappa på 
1970-talet.

HYUNDAI

Scanna QR-koden  
för att följa med  
oss på jobb hos  
Lynga Schakt!

Se filmen 
på nätet!



Gripar Skopor Markvibratorer Järnvägsgripar Hydrauliska
redskapsfästen

RivtänderAsfaltskärare Avjämnings-
balkar

Niclas Stockhaus
Region Syd, 070-300 13 68

Mats Jernbom
Region Norr, 070-300 24 57

Mattias Fahlander
Säljchef Sverige, 070-605 20 50

Stefan Johansson
Installationstekniker, Mälardalen/
Storstockholm, 070-622 19 29

SMARTA INNOVATIONER OCH ÖKAD EFFEKTIVITET

Rototilt tar redskap
och säkerhet till en ny nivå
Rototilts tiltrotatorsystem ger dig flera fördelar i ditt arbete. Redskap byggda för tuffa 
tag som verkligen gör jobbet. Optimerade för din tiltrotator och din grävmaskin. T.ex 
innebär våra hydrauliska fästen – Rototilt QuickChange™ – snabba redskapsbyten utan 
att ens behöva lämna hytten. Rustad med SecureLock™, för säkrare redskapsbyten, 
samt RPS, för precision och positionering, jobbar du effektivare och säkrare. Allt från 
en och samma leverantör.

Rototilt® gör det möjligt.

rototilt.com
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BAUMA 2022

Tel: 0651-210 00 | E-post: info@entrax.se

Ljusbågar i aluminium  
till entreprenad fordon

Tillverkade av högsta kvalité
m Maskintransporter

m Maskinuthyrning

m Markentreprenader

en halv milJon förväntansfulla besökare bjöds på ett 
strålande höstväder under sju rejält maskinspäckade 
dagar. Bauma-mässan 2022 kunde knappast ha fått en 
bättre inramning – och självklart var även EMS på 

plats i Tyskland för att ta del av alla spännande nyheter 
på en av världens största maskinmässor.

MÄNGDER AV NYA GRÄVARE
Takeuchi presenterade bland annat två nya kompakta 
bandgrävare, TB335R och TB350R, samt TB395W – 
ersättaren till storsäljaren TB295W. Trion beräknas 
göra sitt intåg på den svenska marknaden under 2023.

Hyundai stoltserade med hela sitt produktprogram 
av både små och stora grävare, och visade även upp 
prototypen av en vätgasdriven hjulgrävare som endast 
släpper ut vatten. Utöver alla grävare fanns även den 
nya dumpermodellen HA45A att beskåda.

FRAMTIDSTEKNIK
I en speciell avdelning kallad The Future Zone presente-
rade Hyundai tekniska innovationer och hjälpmedel 
– både sådana som redan fi nns tillgängliga på mark-
naden och nya idéer som håller på att utvecklas.

Exempelvis fi ck vi en skymt av ett ännu inte färdig-
utvecklat säkerhetssystem som använder drönare för 
att övervaka byggarbetsplatser.

Rapport från ett kokande München
3 200 utställare från 60 länder, utspridda över 600 000 kvadrat-
meter.Bara siffrorna skvallrar om varför hela entreprenad-
branschen vallfärdar till Bauma i München vart tredje år 
– mässornas mässa för tunga maskiner.

Exempel på befintlig 
Hyundai-teknik som 
gick att prova på i 

The Future Zone var 
telematiksystemet 

Hi-Mate och olika sä-
kerhetssystem för att 
upptäcka objekt runt 
grävmaskiner i arbete.

Kolla, ett stycke maskinhistoria! Takeuchi 
TB1000 var den första kompaktgrävaren med 
360 graders rotation när den lanserades 1971, 
för över 50 år sedan. Mäktigt, minst sagt!

Hyundai visade upp sin nya vätgasgrävare – och 
självklart fanns även hela den nya hjulgrävarfamiljen 
att beskåda på nära håll.

Mycket talar för att de nya kortrumporna från 
Takeuchi, TB335R och TB350R, går en strålande 
framtid till mötes.
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KUNDSERVICE

3:e generationens 
tiltrotatorsystem 
från engcon
Lösningen för dig som vill ha lägre bränsle- och 
energiförbrukning, mer följsam grävning med 
bättre support och ökad precision i grävarbetet.

Your move.

Läs mer om

när John bJÖrnberg på SB Skog i Fotskäl råkade ha sönder 
rutan i dörren på en Takeuchi-bandgrävare, modell TB016, var 
hans första tanke: Hur och var fasen ska jag kunna hitta en ny?

Det visade sig dock att svaret fanns bara en googling bort.
– Jag sökte runt lite på nätet och hittade EMS hemsida. 

När jag klickade in där hoppade chatten igång, så jag skrev 
bara vad jag behövde hjälp med. Och mitt telefonnummer, 
berättar John Björnberg.

Efter bara någon minut ringde det i Johns telefon.
– De hörde av sig direkt och vi gick igenom i detalj vad jag 

behövde hjälp med. De var jäkligt snabba, hjälpsamma och 
trevliga.

Några dagar senare dök det upp en ny ruta med posten, 
som John själv kunde byta ut mot den trasiga.

– Jag är verkligen jättenöjd med EMS. Så smidig och till-
mötesgående kundservice borde alla företag ha, säger John 
Björnberg.

Fixade trasig 
ruta via chatten

John Björnber g, SB Skog



ems.se | 15 

TAKEUCHITAKEUCHI

ibland är beskrivningar överflödiga. Ibland räcker före-
tagsnamnet för att förstå vad ett bolag sysslar med.

– Vi utför olika typer av montage i elnätet åt elnäts-
företag: allt från markläggning av kabel till arbeten 
med nätstationer och kabelskåp, säger Oscar Pauna, 
en av Kraftfixarnas fyra delägare.

Kraftfixarna håller till i Sundvall med omnejd och 
har varit verksamma i drygt två år. Utöver de fyra del-
ägarna har man ytterligare en anställd medarbetare.

– Vi är visserligen ”bara” fem personer, men våra när-
mare 100 år av branscherfarenhet skojar man inte bort.

Vad kännetecknar Kraftfixarna som 
entreprenad firma?
– Att vi är mångsidiga. Vi har all tänkbar utrustning 
och fyra medarbetare som både kan köra maskiner 
och utföra högspänningsmontage.

SMIDIG OCH STARK
Det senaste tillskottet i Kraftfixarnas maskinpark är 
en bandgrävare med vagn, en Takeuchi TB225, som 
landade in på firman sommaren 2022. Den perfekta 
grävaren för kabelskåpsbyten och åtgärder vid kabel-
fel, om man frågar Oscar Pauna:

– Den är väldigt stark för sin storlek. Den upplevs 
större och rejälare än vad den faktiskt är, och den är 
riktigt fin i hydrauliken.

Varför valde ni just en TB225?
– En annan firma rekommenderade oss att köpa  
Takeuchi. Så vi kontaktade NTC i Sundsvall, som är 
återförsäljare, och de presenterade ett schysst upp-
lägg på den maskinen som vi valde att slå till på,  
säger Oscar Pauna och tillägger:

– Och det har vi verkligen inte ångrat!

En robust bandgrävare med förfinad hydraulik.
Kan det vara något för en entreprenadfirma  
specialiserad inom elnät?
Absolut. För Kraftfixarna passar Takeuchi 
TB225 som handen i kabelhandsken.

Fin rekommendation blev lyckat maskinköp

Tillsammans har Oscar Pauna och hans fyra kollegor gedigen 
branscherfarenhet.

Kraftfixarna håller till i och omkring Sundsvall och utför arbeten åt olika elnätsföretag. Gänget är vana att hantera spänningar mellan 0,4 och 24 kilovolt.

Scanna QR-koden  
för att följa med  
oss på jobb hos 
Kraftfixarna.

Se filmen 
på nätet!



Försäljningskontor
        EMS STOCKHOLM 
Bergkällavägen 33, 192 79 Sollentuna 
Tel: 08-594 768 30 | www.ems.se

  2    EMS GÖTEBORG 
Vagnmakaregatan 3, 415 72 Göteborg 
Tel: 031-340 99 60 | www.ems.se

         NTC AB
Lagbasvägen 3, 857 53 Sundsvall
Tel: 060-52 52 64 | www.ntcab.com

         EMS NORGE 
Bølervegen 40, 2016 Frogner, Norge
Tel: +47 (0)63-93 63 00 | www.emsg.no

Återförsäljare
         HULTMAN AB
Prästbol 8, 665 92 Kil 
Tel: 0554-151 90 | www.hultmanmaskin.com

        LÖGENÄS MASKIN AB
Navestadgatan 37, 603 66 Norrköping 
Tel: 011-12 19 00 | www.logenasmaskin.se

        MASKINGRUPPEN WALLINS TRAKTOR AB
Åkerivägen 8, 241 38 Eslöv
Tel: 0431-55 44 46 | www.maskingruppen.com

        MASKINGRUPPEN FALKENBERG AB
Rönnhagsvägen 2, 311 44 Falkenberg
Tel: 0346-71 54 00 | www.maskingruppen.com

        MASKINGRUPPEN WALLINS TRAKTOR AB
Råbygatan 19, 242 30 Hörby
Tel: 0415-130 40 | www.maskingruppen.com

         MASKINGRUPPEN WALLINS TRAKTOR AB
Karpalundsvägen 39K, 291 61 Kristianstad
Tel: 044-31 30 40 | www.maskingruppen.com

         MASKINGRUPPEN ÄNGELHOLM AB
Helsingborgsvägen 35, 262 72 Ängelholm
Tel: 0431-41 56 00 | www.maskingruppen.com

        MEGA MASKIN AB
Fartygsgatan 15, 261 35 Landskrona 
Tel: 070-570 40 16 | www.megamaskin.com

        ORSA MASKIN AB
Klockarvägen 5B, 794 32 Orsa 
Tel: 0250-432 20  | www.orsamaskin.se

        STIG JOHANSSON MASKIN AB
Flakeberg 9, 467 95 Grästorp 
Tel: 0514-310 96 | www.stigidiket.se

        STRENGBOHM ENEBY 
Eneby 6, 635 09 Eskilstuna 
Tel: 016-48 14 60 | www.strengbohm.se

        TRUCK & MASKIN I KALMAR AB
Nils Holgerssons väg 139, 93 65 Kalmar
Tel: 0480-101 02 | www.truck.se

EMS är generalagent för Takeuchi, Hyundai och Daemo som ger oss ett 
av marknadens bredaste och mest prisvärda sortiment inom grävmaskiner, 
hjullastare, band- och hjulgrävare samt demoleringsutrustning. Vår 
serviceorganastion ser till att dina maskiner är i toppskick.

VÄLKOMMEN TILL EMS!
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